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حاض پژوهش  است.  گرفته  انجام  پایدار  گردشگری  ها توسعه  پژوهش  جزء  هدف  حسب   بر  روش    یكاربرد  یر  اساس  بر  و 

زنجان،    ی ساكنان شهرستان ها  ی پژوهش تمام   ی ( است. جامعه آماریدادیرو-)پس  یا   سه یمقا-ی از نوع عل  یفیكار، توصانجام 

آوری داده  جمع   ساده انتخاب شده اند. ابزار  ی نفر به روش تصادف  384می باشند كه بر اساس فرمول كوكران    هیخدابنده و سلطان

پرسشنامه با روش   یی ایی شده است.  پا( بوده كه با انجام تغییراتی بوم 2013سشنامه استاندارد كاترل و همکاران )های اولیه پر

برابر   كرونباخ  تحلیل    915/0آلفای  و  شکل صوری  به  آن  روایی  تأ  KMOو  با    دییبه  شده  آوری  جمع  های  داده  است.  رسیده 

  یپژوهش نشان م   جیو روش رگرسیون ساده و چند متغیره تجزیه و تحلیل شده اند. نتا  21نسخه    SPSSر   استفاده از نرم افزا 

نهاد  ی فرهنگ-یاجتماع  ، یاقتصاد  ، یطیمح  بعادا دهند   توسعه گردشگر  ی رو  یو  مثبت    ی رضایت ساكنین جامعه در  تأثیر  پایدار 

ها    هیفرض  یتمام   ی برا   یونیپژوهش بوده و مدل رگرس  هیفرض  هر چهار  ی نشان دهنده معنادار  ون یرگرس  لی دارند. تحل  یمعنادار

همچن  یمعن است،  رگرس  ج ینتا  نی دار  از  ا   ره یندمتغچ  ون یحاصل  دهنده  م   نی نشان  كه ضر  یموضوع    یبرا   یونیرگرس  ب یباشد 

معنادار    ی هادو ن  ی بعد اقتصاد  ی رهایمتغ  یبرا   یونیرگرس  ب یمعنادار است . ضرا   ی فرهنگ  -یو بعد اجتماع  یطیبعد مح  یرهایمتغ
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  مقدمه
ل به زندگی سالم  ین  دار و ین و اجرای برنامه های توسعه پا یله تدو أمس  ژه در شهرها،یدغدغه های کشورهای در حال توسعه به و   

از طرف د واقعیاست  ا  تیگر  امروزی  که نظام مدن گویهای شهرهای  دهد  ایرینه کشورها نشان می  با  یت  مشکالت  ن شهرها 
نبود    نی،یند شهر نشیگسترش شتابان و فرا  رشد و  فقر،  کاری و یب  ه های الزم،یسرما عنی عدم وجودیاجتماعی و کالبدی    ادی،اقتص

نش شهر  مناسب  گینی  یفرهنگ  شکل  آن  تبع  به  و  فرهنگی  انسجام  بروزیا  و  آس  ری  اجیانواع  های  روبروست ب  شهری    تماعی 
پایدار    (.2،  1390)شکوری،   گرتوسعه  مقصد  هر  ازجنبه در  اقتصادی،دشگری  مختلف  و    فرهنگی،-اجتماعی  های  محیطی  زیست 

گیرد. در ابتدا عالیق زیست محیطی بیشترین توجه را جلب کرده بود اما امروزه هر چهار بعد از  محك و ارزیابی قرار می نهادی مورد
 برخوردارند.  ارزش یکسانی 

موج تواند  می  اقتصادی  ابعاد  در  کارگردشگری  نیروی  عرضه  افزایش  اشتغال،  ایجاد  افزایش ب  زندگی،  استانداردهای  افزایش   ،
گذاری،   شودسرمایه  اقتصادی  زیربناهای  توسعه  و  فقر  کاهش  محلی،  ساکنین  برای  درآمد  اجتماعیایجاد  ابعاد  در  فرهنگی  -. 

سط افزایش  همچون  فعالپیامدهایی  در  آنها  مشارکت  و  میزبان  جامعه  منافع  پایداری  سنن  ح  و  ها  ارزش  تقویت  متنوع،  های  یت 
فزایش آگاهی ساکنان درباره ادراکات دیگران از آنها )آگاهی از اینکه دیگران راجع به آنها چگونه فکر می کنند( محلی در منطقه، ا

ث باستانی و  د، احداث و بهبود زیرساخت های منطقه، محافظت از میراوجود دارد. بعد محیطی اشاره دارد بر توسعه تسهیالت جدی
بعاد سازمانی بر روی سرمایه اجتماعی از جمله نهادهای اجتماعی، سازمان های دولتی،  راهبردهای مدیریت گردشگران و در نهایت ا

و همکاران،    توجه دارد )جری. جی.وسكروابط میان فردی، فرایندهای برنامه ریزی مشارکتی، همکاری یا مشارکت و روابط قدرت  
2013 ،43  .) 

جایگزین   کردروی گردشگری  از  شکلی  عنوان  به  پایدار  تجربیات  1گردشگری  ارتقاء  محلی،  ساکنین  زندگی  کیفیت  بهبود  پی  در   ،
سیراکایا  و  )چویی  باشد  می  مقصد  زیست   محیط   حفظ  و  ص381،  2005،  2گردشگران  به  گردشگری  توسعه  ازآنجائیکه  ورت  (. 

امری ضروری و حمایت آن در توسعه  و عملکرد موفقیت آمیز گردشگری  چشمگیری  به حسن نیت جامعه میزبان بستگی  دارد   
محسوب می شود، در این رویکرد توسعه گردشگری پایدار مستلزم شناخت و درک کیفیت حمایت جامعه میزبان میباشد )ژوروسکی  

  علت   نیز به زنجان  اشته، استانهای نخست را در صنعت گردشگری بردنکه کشور ایران گام (. با توجه به ای269، 2004، 3و گورسوی
  در  ممتازی موقعیت از  فرهنگی و  هنری آثار  و   طبیعی های ویژگی  از برخورداری همچنین و خاص جغرافیایی موقعیت از برخورداری

 و   اصیل  دستی  صنایع   و   طبیعی  های  جاذبه  و   ها  ابلیتق  از  برخورداری  تاریخی،  و   فرهنگی  غنای  .است  برخوردار  گردشگری  زمینه
  از   و  نموده  برخوردار  صنعت  این  های  توانمندی  از  را   استان  ای  مالحظه  قابل   بطور  باشد  می   صنعت  این  رونق   ساز  زمینه  که  یبوم

.   است  مند  بهره  یزن  ای  ویژه  ارتباطی  و   مکانی  های  مزیت  از  ایران  غرب  شمال  مرکزی  منطقه  در  استقرار  موقعیت  لحاظ  به  طرفی
 صنعت  این  پیشرفت  با  ارتباط  در  که  خاصی  مشکالت  و   تنگناها  دلیل  به  بعضاً  و   شده  شناسانده  رکمت  ها  جاذبه  و   قابلیتها  این  لیکن
 . 4است نگردیده واقع  برداری بهره مورد شایسته و  باید که آنچنان و  است شده آن به کمتری توجه دارد وجود

زنجان، سلطا جاذبه هاشهرستان های  و  ها  قابلیت  وجود  به  توجه  با  خدابنده  و  و  نیه  توجه  عدم  دلیل  به  و  فراوان گردشگری  ی 
تقویت  ه گذاری همچنین سرمای اقتصادی،  زیربناهای  توسعه  برای ساکنین محلی،  درآمدزایی  اشتغال،  ایجاد  در جهت  مناسب  های 

های   حافظت از میراث باستانی موجود در مناطق، ایجاد زمینهارزش ها و سنن محلی، افزایش آگاهی ساکنین درباره گردشگری و م
فرهنگی، محیطی  -اند در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعیمشارکتی، نتوانسته الزم جهت مشارکت مردم محلی در برنامه ریزی های  

ابعاد بصور این  تأثیر  که  بود  خواهد  در صورتی میسر  توسعه  این  لذا  گیرند.  نهادی گردشگری قرار  و سپس و  مناسب شناسایی  ت 

 
1 Alternative Tourism 
2 Choi & Sirakaya (2005) 
3 Juroski & Gursoy (2004) 
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یق قرار گیرد. بنابراین پژوهش حاضر جهت دستیابی به توسعه گردشگری پایدار مورد بررسی دق رضایت مندی ساکنین جامعه محلی 
فرهنگی، محیطی و نهادی روی رضایت ساکنین جامعه در -به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا ابعاد اقتصادی، اجتماعی

برای توسعه  پاسخ مناسب و ارائه راهکارهای عملی زمینه های الزم  گری پایدار تأثیر دارد؟ لذا امید است بتوان با یافتنتوسعه گردش
 گردشگری پایدار در شهرستان های مورد مطالعه را فراهم نمود.   

گردد. زیرا پایدار محسوب میگردشگری طی چند دهه گذشته، یکی از اصلی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه  
د نقش مهمی در تجدید حیات منطقه، ایجاد  طبیعی و فرهنگی موجود در نواحی گردشگر پذیر، می توانبا استفاده ازظرفیت های  

اشتغال و درآمد برای جامعه محلی، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار گردشگری  
میزبان به   هر چیز مسئله ای اقتصادی است، آگاهی از دیدگاه جامعهباشد. از آنجا که گردشگری برای جامعه میزبان قبل از  داشته  

همکاران،   و  )قنبری  است  اهمیت  حائز  گردشگری  محصول  کننده  عرضه  عنوان  4،  1392عنوان  به  پایدار  گردشگری  رویکرد   .)
ظ محیط زیست مقصد  یت زندگی ساکنین محلی، ارتقاء تجربیات گردشگران و حف شکلی از گردشگری جایگزین، در پی بهبود کیف

 (. 381، 2005، 1می باشد )کریشویی و سیراکایا 
متنوع دهرچن و  احیاء  در  را  که گردشگری نقش مهمی  نیست  جوامع هیچ شکی  اقتصادی  عین حال ایفا می سازی  در  اما  کند، 

محیطمی در  تغییراتی  ایجاد  باعث  زیستی    ، اقتصادی  فرهنگی،    اعی،اجتم تواند  نهادی  فضای  شوو  و   دنواحی  .جی  )شارپلی 
 -فیزیکی، اقتصادی و یا اجتماعی تواند به صورتگذارد میاثرات و تغییراتی که این صنعت بر جامعه می (.12،  1997،  2ریچارد  

وردهای صنعت گردشگری بسیار پیچیده است و آحال از آنجا که معموالً ره (. به هر323، 2010 ، 3  فرهنگی باشد )وای. گی. چاک
بسیار متفاوت و در مناطق و نواحی مورد بازدید   نیز  گذاردباشد، بنابراین اثراتی را که بر جای میفاوت میناگون متمناطق گو در

شگری که مورد مطالعه رو شناسایی پیامدها و تأثیرات بجای مانده در مناطق گرداز این  (.  46،  1390)پاپلی یزدی،    باشدمختلف می
به   5و جامعه میزباناین اثرات در منطقه مورد مطالعه      4بینی  و پیش   این ابعادو بررسی اثرات    طالعهاند و نیز مو بررسی قرار گرفته 

برنامه توسعه    6ریزیمنظور  مدیریت  توسعه  و  از  حاصله  فواید  افزایش  و  زیان  گردشگری  کاهش  و  یا    گردشگری  احتمالی  های 
نهایتت در  و  میزبان  جوامع  در  منفی  به    أثیرات  توسدستیابی  و  اجتناب  عه توازن  امری  گردشگری،  مناطق  ناپذیر پایدار 

 . (156، 2014)الندبرگ، باشدمی
ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی    .( 205  ،1382)مکیان و نادری ،    باشدصنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی قابل مالحظه ای می

   ، ایجاد مالیاتی از محل فعالیت های اقتصادی مرتبط با گردشگریر میزبان و بهبود تراز پرداخت ها، افزایش درآمد های  برای کشو
باالخره    درآمد از مناطق شهری به روستاها و   اقتصادی و سوق دادن      تعادل منطقه ای، تعدیل ثروت، دگرگون ساختن فعالیت های

های  در اکثر ارزیابی.  (15  ،1379،   شود )استاد حسیناثرات اقتصادی گردشگری محسوب می  جلوگیری از برون کوچی روستاییان از
،  1387و همکاران،    اقتصادی مهمتر از مالحظات دیگر است )مهدویبعدگردشگری در جهان سوم تأثیرات    به عمل آمده از توسعه 

ن  های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدیدر سال در حقیقت گردشگری به عنوان یك عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر (.60
ؤثر در کاهش جریان گردشگری جلوگیری به عمل آمده و امکانات الزم جهت رشد  االمکان از عوامل مشود که حتیعلت سعی می

توسعه )رضوانی  و  شود  فراهم  توسعه در  (.6،  1391،  آن  صنعتی  درآمدها  کشورهای  تنوع  موجب  گردشگری  کاهش   صنعت  و 

  اشکال   از   کند که نرخ رشد آنمی یجادر حال توسعه، فرصتی برای صادرات اگردد و در کشورهای ددر اقتصاد می ناهماهنگی
 (.  475، 2012، 7)استفان.اف است بیشتر صادرات سنتی

ای بر روی  تواند تأثیر فزاینده ییافته و در حال توسعه است که مبنابراین گردشگری منبعی قابل اتکا در بسیاری از کشورهای توسعه  
  داشته باشد   غیرهها و تحوّل و گسترش تولیدات و  های شغلی، افزایش دستمزدسطح ملی و نیز افزایش فرصت   افزایش درآمد چه در

 
1 Chrichoi & Sirakaya (2005) 
2 Sharply.J & Richard (1997) 
3 Y.Gee.Chuk (2010) 

4 Prospect 

5 Host Community 

6 Planning 
7 Stephen . F (2012) 
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  صنعت گردشگری در ( عقیده دارد که یکی از بزرگترین منافع حاصل از9199)  1بر این جولی لئونز  عالوه  .(155،    1391خاکی،  )
کند که اغلب این شاغالن  که در آن اشتغال دارند و نیز تأکید می ادی استنواحی و مناطق مختلف ایجاد درآمد و دستمزد برای افر

افراد بومی تشکیل می را  و  تأثیر (. 16:  1999)لئونز،   دهندمحلی  اولین  نواحی   بنابراین  در   گردشگرپذیراقتصادی گردشگری 
 د.ومی برای این مناطق به وجود آیتواند به صورت فردی یا عمباشد که میمی  اطق گردشگریافزایش درآمد برای ساکنان من

دهد و این تغییرات بیشتر به  مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می
، یرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنرگسبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می

جامعه و معماری مردم ساکن  بلندمدتمیمیزبان رخ    عادات، رسوم  تغییرات  این  توسعهدهد.  و  نتیجه رشد  در  و  است  صنعت    تر 
و فرهنگ جامعه میزبان   آورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه گردشگری رخ خواهد داد. از آنجا که نتیجه یا ره 

زندگی و    ها، شیوههای روزانه ارزشتجربه  برند که در فرهنگی« را به معنای تغییراتی بکار می  -ی شود، اصطالح »اثرات اجتماعمی
   (.327، 2010، دهد )وای. گی. چاکمیزبان رخ می محصوالت هنری و فکری جامعه

نطقه گردیده و و یا یك ناحیه، موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی آن م   به هر حال توسعه و گسترش گردشگری در یك منطقه
آثار منفی و  می آثار مثبت آن در جامعه میزبانبایست جهت جلوگیری از  ،  بررسی و مالحظه قرار گیرند )مهدوی  مورد  نیز تقویت 

جان    (.70،  1385 منظور  گر1996)  2لی بدین  تأثیر  بررسی  برای  را  مکمل  و  کلی  راه  سه  فرهنگی  (  اجتماعی  شرایط  بر  دشگری 
شیوه    .ات در سطوح مختلف مورد استفاده قرار دادتوان آن را برای بررسی این تأثیردهد که میارائه میکشورهای جهان سوم را  

شیوه کشد.  ای قابل شناسایی با شماری از پیامدهای مثبت و منفی به تصویر میبه صورت پدیده  را   اول، برخورد گردشگر و میزبان
تغییری را به عنوان پیامد مستقیم     ممکن است  جهان سومی که  معه ختلف جاعناصر م  دوم، که عبارت است از دیدگاه کار کردن  

گیرد که ناشی  های تغییر فرهنگی را در نظر میسومین دیدگاه جنبه   . کندتجربه    -نظیر رفتار اخالقی، زبان و بهداشت  -گردشگری
در مجموع، این سه    (.87،  2010،  جان.)لی  باشدمانند صنایع دستی و ... می  3ها و رسوم سنتی   ی مهارتاز نفوذ گردشگر در بازنگر

سازند، تشخیص آنها از  خاطرنشان می(  2010)  4و وال   نسیوتاند و همان طور که ماتأثیر اجتماعی تا حد زیادی بر هم منطبق  شیوه
می تمایز  شناسایی  خصوص  به  است،  مشکل  عمالً  مییکدیگر  تشخیص  اما  است،  مشکل  فرهنگی  و  اجتماعی  مطالعات  ان  ان 

نایت با سالمتی و تحقیقات مربوط به مواردی که رفتار انسانی را محدود  تحقیقات مربوط به مباحث علم و مشترک انسان نظیر ج
 (. 87، 2010، جان.کند، مفید است )لیمی

وابسته گردشگری یکدیگر  به  متقابل  طور  به  زیست  محیط  )هنتر ناو  فیزیکی  از  (.  16،  1997،  5د  زیست  محیط  یك طرف 
 گردشگری   سازد و از طرف دیگر توسعهمنابع طبیعی توریستی را فراهم می ها و بسیاری از جاذبه  ساز انسانی( )طبیعی و دست

و منفی بر محیط زیست داشته باشد  می آثار مثبت  هوا، آب، گیاهان،    مقصود از محیط زیست، زمین، (.  76،  1385)مهدوی،  تواند 
ساختهحیات  و  دست وحش  بشر های  توسعه  ساز  و  گسترش  محیط  است.  نواحی  در  طبگردشگری  خواههای  اثرات  یعی،  و  ناخواه 

می و  گذاشت  خواهد  بجای  زیست  محیط  بر  تخریب پیامدهایی  یعنی  نواحی  آن  مردم  برای  را  زیادی  مسائل  و  مشکالت  تواند 
تراکمجنگل  گیاهی،  پوشش  و  زباله  ها  ازدیاد  بردن مزو  بین  از  یا  ایجاد سروصدا  بالعکس میها،  یا  آورد  بار  به  باغات  و  تواند  ارع 

و محوطهثیراتأ آنها  و احیاء مجدد  و تاریخی  و ایجاد  ت مثبتی همچون حفاظت از محیط زیست، حفاظت از اماکن باستانی  سازی 
و  زیربنایی  و خدمات  باشد  غیرهامکانات  این  (84،  2012ف،  )استفان.ا  داشته  از  توسعه.  ب  رو  با ه گونه و مدیریت گردشگری  که  ای 

و به   باشد  آید. بنابراین به منظور  پایدار به حساب می  افت کیفیت آن نیانجامد، عامل اساسی در دستیابی به توسعهمحیط سازگار 
حیط زیست نخستین مسأله واجد اهمیّت ریزی گردشگری به لحاظ زیست محیطی، درک و شناخت تأثیرات گردشگری بر مبرنامه

 (. 73، 1390اهدی، است)رنجبریان و ز
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های دیگران و به عبارت دیگر، نتایج تحقیقات دیگران و نیز قضایای کلی مرتبط با مسئله در بخش پیشینه تحقیق، نگارندگان یافته
ی بررسی اثرات گردشگری بر جامعه  ی که دربارهای از تحقیقاتاند مطرح شده است. براین اساس، نمونهتحقیق را گردآوری کرده 

 شده به طور مختصر مطرح شده است: انجاممیزبان 
همکاران) و  در  1397نرگسی  مالی  توسعه  و  اقتصادی  رشد  گردشگری،  بین  رابطه  بررسی  عنوان  با  که  پژوهشی  در   )

که  1368ـ1395ایران) نتایج رسیدند  این  به  بوده  را(  و گردشگری  اقتصادی  معناین رشد  و  و  بطه مثبت  اقتصادی  بین رشد  و  دار 
مالی  معنا  توسعه  و  مثبت  رابطه  مالی  نیز  توسعه  دارد.  وجود  از  داری  ساده  استفاده  و  مبدا  کشور  در  راحت  مالی  گردش  همچون 

دارد. همان بسزایی  این صنعت نقش  در رشد  برای گردشگران  مالی  تامین  در جهت  مالی  توسعهابزارهای  افزایش  که  مالی    گونه 
می اقتصادی  رشد  اقتصادی  سبب  رشد  افزایش  زیرساخت گردد،  بهبود  سبب  مینیز  گردشگری  صنعت  توسعه  و  و  ودشها  تقوی   .

نتایج  1397همکاران) این  به  ایران  موردی  نمونه  داخلی،  ناخالص  تولید  بر  گردشگری  رشد  اثرات  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )
می باشد که از   0.73صفر( و معادل  آمد بخش گردشگری بر تولید ناخالص داخلی معنا دار)غیراثر کوتاه مدت تغییرات دررسیدند که 

درصد معنادار است و اثر کوتاه مدت تغییرات تعداد گردشگران بر تولید ناخالص داخلی معنا دار)غیر صفر( و    5نظر آماری در سطح  
دشگری های افزایش دهنده درآمد بخش گراست لذا اتخاذ سیاست درصد معنادار 5می باشد که از نظر آماری در سطح  0.46معادل 

استفاده از رویکرد  2015و همکاران)  1کومار .  اخالص داخلی باشد می تواند جزء ابزارهای موثر در افزایش تولید ن با    )ARDL  سهم

فی اقتصادی  رشد  در  مالی و شهرنشینی  توسعه  از جمله  موثر  سایر محرکهای  به همراه  را  مورد   2009ـ  1981های  جی طی سالگردشگری 
آنها قرار داد.  بازد  بررسی  به ازای  به میزاندریافتند که  افزایش می  13/0  ه خروجی هر کارگر، گردشگری  یابد در حالیکه توسعه مالی  درصد 

به میزان   افزایش  بلندمدت دارد   71/0باالترین سهم را در این  نفر در  به ازای هر  ( در تحقیق خود با  0142و همکاران )  2توبیك.  درصد 

نشان می دهند که مشکالتی در گردشگری روستایی    "  کینستان کرواسی  در  روستایی  یشگرگرد  توسعۀ  ابزار  چارچوب"عنوان  
گردشگران   از درصد 5 فقط  کرواسی،  ایقاره منطقه در آماری هایگیریاندازه و هاارزیابی برخی  اساس بر  وجود دارد به عنوان مثال

 تمرکز  روستایی،  گردشگری  زمینه  در  کرواسی  گردشگری  شخ ب  در  فعلی  وضعیت  اصلی  دلیل .اندداشته   روزشبانه   طول  در  اقامت
  فقدان .  است  ماسه  و   شن  و   دریایی  خورشید،  گردشگری  محصول  ارتقاء  و   توسعه  بر  صرفا  گردشگری  سیاستمداران  سیاست  قبلی

واحدهای  میان  در  مشترک  همکاری  فرهنگ یا    متمرکز   جغرافیایی  لحاظ  از  که  گردشگری  اقالم  سایر  با  قتصادیا   کوچك  افراد 
 دارد. هستند وجود روستایی گردشگری بخش در را ای بالقوه اثرات و  هستند

   ژوهشروش پ
از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است. هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش  حاضر از  پژوهش    

بر حسب    (.79،  1392طرف گردد)سرمد و بازرگان،  زاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برالزم برای تعیین اب
  3رویدادی-، و از نوع پسر می پردازدیا چند متغیك یف جامعه براساس یبه توصتحلیلی است زیرا -توصیفیآوری داده ها، شیوه گرد

علی 4ایمقایسه-)علی های  روش  است.  پ-(  یا  ای  معموالمقایسه  رویدادی  پژوهش  ˝س  دربه  که  شود  می  اطالق  ها  آن  هایی 

مقایسه ای گذشته نگر  -پردازد. به عبارت دیگر پژوهش علی ابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپژوهشگر با توجه به متغیر و 
از سویی چون محقق در شرایط زندگی    (.79،  1392بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد )سرمد و بازرگان،  

رویکرد  ور  حض  جامعهواقعی یك   دارای  پژوهش حاضر   دارد.  قرار  میدانی  در زمره مطالعات  پژوهش  این  واقع  در  است  کرده  پیدا 
فرهنگی، اقتصادی، محیطی و سازمانی توسعه گردشگری در استان زنجان  -زیرا به منظور بررسی پایداری اجتماعی،  استقرایی است

با   سنجیده خواهد شد.سه شهرستان زنجان، سلطانیه و خدابنده    رد  نهادیفرهنگی، اقتصادی، محیطی و  -ضرورت های اجتماعی
 بین ساکنیناستفاده از منابع کتابخانه ای شاخص های پایداری به دست آمد. پس از آن  بر اساس مدل، پرسشنامه های مرتبط در  

شامل جداول و نمودار فراوانی شاخص   بعد از کدگذاری داده ها از آمار توصیفیخواهد شد. ری و داده های آماری گردآو ع یجامعه توز
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تمایل مرکزی و پراکندگی استفاده خواهد شد و در آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف   های
 .برای تحلیل اطالعات استفاده خواهد شد 8.8 همچنین از نرم افزار لیزرل نسخه. اسمیرنوف استفاده می گردد

 

 ی پژوهشغرافیایقلمرو ج

دقیقه    15درجه و    37دقیقه طول شرقی نصف النهار گرینویچ و    40درجه و    47دقیقه الی    55درجه و    48در    زنجان  شهرستان      
است به استان های آذربایجان  این شهرستان از شمال محدود  . دقیقه عرض شمالی خط استوا قرار گرفته است  25درجه و    36تا  

ه شهرستان های ایجرود و خدابنده و از غرب به شهرستان  ز شرق به شهرستان های طارم و ابهر ، از جنوب بشرقی و اردبیل ، ا
هکتار در ناحیه مرکزی متمایل به غرب   156سلطانیه با وسعتی حدود  شهرستان    . ماهنشان و از شمال غربی به شهرستان میانه

متر از    1880ارتفاع    دقیقه عرض شمالی جغرافیایی با   36درجه و    36و    دقیقه طول شرقی جغرافیایی  48درجه و    48زنجان،  استان  
در   دریا  به    40سطح  از شرق  زنجان(  طارم علیا )شهرستان  به  از شمال  است.  قرار گرفته  زنجان  استان  کیلومتری جنوب خاوری 

ابهر یکی از  شهرستان ابهر    .رددگتان خدابنده و از غرب به شهر زنجان محدود میحومه ابهر، از جنوب و جنوب غربی به شهرس
های انسانی ایران های خاوری استان زنجان و دومین شهرستان با اهمیت بعد از زنجان است . ابهر از نخستین زیستگاهستانشهر

دقیقه    35درجه و    48دقیقه تا    25درجه و    49این شهرستان در  .کیلومتر مربع است    3362است. مساحت این شهرستان بیش از  
النهار گرینویچ و    طول این  .  دقیقه عرض شمالی خط استوا قرار گرفته است  50درجه و    35ه تا  دقیق  45درجه و    36شرقی نصف 

استان   به  از جنوب   ، تاکستان  به شهرستان  از شرق   ، قزوین  استان  به  از شمال شرقی  و  به شهرستان طارم  از شمال  شهرستان 
 . همدان و از غرب به شهرستان خدابنده محدود است

 

 
 . نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در كشور و استان زنجان 1شکل 
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   و بحث هایافته
 پژوهش های توصیفی هیافت

آنها پرسشنامه ی افراد نمونه توزیع و تکمیل شده است شامل سن، جنس و تحصیالت  در این قسمت ویژگی افرادی که در بین 
نفری که به    384( ترکیب سنی پاسخگویان را نمایش می دهد. همانطور که مالحظه می شود از بین  1جدول )  آورده شده است.

درصد(    2/30سال و باالتر )با مقدار    40اسخ داده اند، بیشترین گروه سنی پاسخگویان مربوط به گروه  پرسش های این پژوهش پ
سال   25تا  20درصد پاسخگویان این تحقیق  4/16درصد( است، حدود  3/27سال )با مقدار  30تا  25است و پس از آن گروه سنی 

 اند.  سال بوده 40تا  35ر گروه سنی  درصد پاسخگویان د 2/11سال و تنها  35تا  30درصد  8/14و 

 
 . توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن پاسخگویان 1جدول 

 سن  فراوانی  درصد  درصد انباشتی 

4/16 4/16 63 25-20 

8/43 3/27 105 30-25 

6/58 8/14 57 35-30 

8/69 2/11 43 40-35 

 و باالتر  40 116 2/30 100

 كل 384 100 
 

 
که به پرسش  384( مالحظه می شود از میان  2ه که در جدول )همان گون نفر    194اند،  های این پژوهش پاسخ گفتهپاسخگویی 

 درصد مرد بوده اند. بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان این پژوهش زن هستند.  5/49نفر یعنی  190درصد زن،  5/50یعنی 

 
 ت پاسخگویان . توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسی2جدول 

 جنسیت  فراوانی  درصد  درصد انباشتی 

 زن  194 5/50 5/50

 مرد  190 5/49 100

 كل 384 100 

 
های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی پاسخگویی که به پرسش   384( مالحظه می شود از میان3همان گونه که در جدول )

 درصد بیشترین گروه پاسخگویان این تحقیق را تشکیل می دهند. 3/32که مقطع تحصیلی خود را لیسانس اعالم کرده اند با 
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 . توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیالت پاسخگویان 3جدول 

 تحصیالت  فراوانی  درصد  درصد انباشتی 

 زیر دیپلم  86 4/22 4/22

 دیپلم  99 8/25 2/48

 فوق دیپلم  40 4/10 6/58

 لیسانس 124 3/32 9/90

 فوق لیسانس و باالتر  35 1/9 100

 كل 384 100 

 

 

 پژوهشهای استنباطی یافته
 597/0 برابر متغیر  دو  این بین همبستگی ضریب ( نشان داده شده است4اساس داده های حاصل از پژوهش که در جدول )بر      

 بوده   05/0کوچکتر از    sig   رامقد.  هنده وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور استدننشا مقدار  این  بودن  مثبت  .  باشدمی

قرار    و  شده  رد صفر فرض یعنیت؛  اس درصد 95اطمینان   سطح درهمبستگی   معناداری گویای  که پذیرش  مقابل مورد  فرض 
  ر مثبت معناداری دارد. یدار تأثیر توسعه گردشگری پاد جامعهن یت ساکنیطی روی رضایبعد مح  که گفت توان می بنابراین گیرد،می

 583/0 برابر متغیر  دو  این بین همبستگی ضریب  نشان داده شده است    (4های حاصل از پژوهش که در جدول )  هبر اساس داد
 بوده   05/0کوچکتر از    sig   ارمقد.  هنده وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور استدننشا مقدار  این  بودن  مثبت  .  باشدمی

قرار    و  شده  رد صفر فرض یعنیت؛  اس دصدر 95اطمینان   سطح درهمبستگی   معناداری گویای  که پذیرش  مقابل مورد  فرض 
توسعه گردشگری پاد  جامعهن  یت ساکنیروی رضا  اقتصادیبعد    که گفت توان  می بنابراین  گیرد،می تأثیر  معناداری  یدار  ر مثبت 

 دارد.
 70/0 برابر متغیر  دو  ینا  بین همبستگی ضریب   نشان داده شده است    (4بر اساس داده های حاصل از پژوهش که در جدول )

 بوده   05/0کوچکتر از    sig   ارمقد.  هنده وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور استدننشا مقدار  این  بودن  مثبت  .  باشدمی

قرار    و  شده  رد صفر فرض یعنیت؛  اس درصد 95اطمینان   سطح درهمبستگی   معناداری گویای  که پذیرش  مقابل مورد  فرض 
ر مثبت یدار تأثیر توسعه گردشگری پاد  جامعهن  یت ساکنیروی رضا  فرهنگی  -اجتماعیبعد    که گفت توان می نبنابرای گیرد،می

 متغیر  دو  این  بین  همبستگی  ضریب   ( نشان داده شده است4بر اساس داده های حاصل از پژوهش که در جدول )  معناداری دارد.

کوچکتر از   sig   ارمقد.  وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است  هندهدننشا مقدار این  بودن  مثبت .  باشدمی 567/0 برابر
مورد    و  شده  رد صفر فرض یعنیت؛  اس درصد  95اطمینان   سطح  درهمبستگی   معناداری گویای که بوده  05/0 مقابل  فرض 

ر مثبت  ی دار تأثیی پارر توسعه گردشگد  جامعهن  یت ساکنیروی رضا  نهادیبعد    که گفت توان می بنابراین گیرد،پذیرش قرار می
 معناداری دارد. 

 
 . نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و نهادی و رضایت ساكنین جامعه  4جدول 

 مستقل 

 وابسته     

 بعد نهادی  بعد اجتماعی ـ فرهنگی  بعد اقتصادی  بعد محیطی 

 

رضایت  

ساكنین  

 جامعه

 ضریب  مقدار

 همبستگی 

59/0 
583/0 70/0 567/0 

Sig 000 000 000 000 

 384 384 384 384 حجم نمونه
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تحلیل رگرسیون )ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و نهادی و رضایت ساكنین جامعه در 

 توسعه گردشگری پایدار(
تاندارد نشده، نشان دهنده میزان  سا  Bمقدار عرض از مبدا و ضرایب استاندارد نشده رگرسیونی ارئه شده است. ضریب    Bدر ستون  

متغیر مستقل می در   تغییر  واحد  ازای یك  به  وابسته  متغیر  در  استاندارد شده  تغییر  متغیر    Betaباشد. ضریب  تأثیر مطلق  میزان 
ن برای وباشد. با توجه به احتمال معنی داری آزممی  Bدهد و در واقع استاندارد شده ضریب  مستقل بر متغیر وابسته را نشان می

تواند پیش بینی کننده  شود. یعنی میرد می  a=00 H :( و فرض  sig< 0.05ضرایب رگرسیونی، عرض از مبدأ معنی دار است )

زاویه   باشد. ضریب رگرسیونی )ضریب  پایدار  توسعه گردشگری  در  جامعه  بعد    514/0برابر    bرضایت ساکنین  متغیر  برای  است( 
واحد   514/0شود. یعنی به ازای یك واحد افزایش در بعد محیطی، رد می b=00 H :رض ف( و sig<0.05محیطی معنادار است ) 

 دهد. افزایش در رضایت ساکنین جامعه در توسعه گردشگری پایدار روی می
 

 جدول مربوط به ضرایب رگرسیونی .5جدول 

Sig T 
 ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب مدل 

Beta Std. Error B 

 مقدار ثابت  310/1 133/0 - 855/9 00/0

 بعد محیطی  514/0 035/0 597/0 549/14 00/0

 

 

 . نمودار پراكنش متغیر وابسته رضایت از توسعه گردشگری پایدار و متغیر مستقل بعد محیطی 2شکل 

تاندارد نشده، نشان دهنده میزان  سا  Bمقدار عرض از مبدا و ضرایب استاندارد نشده رگرسیونی ارئه شده است. ضریب    Bدر ستون  
متغیر مستقل می در   تغییر  واحد  ازای یك  به  وابسته  متغیر  در  استاندارد شده  تغییر  متغیر    Betaباشد. ضریب  تأثیر مطلق  میزان 
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ن برای وباشد. با توجه به احتمال معنی داری آزممی  Bدهد و در واقع استاندارد شده ضریب  مستقل بر متغیر وابسته را نشان می
تواند پیش بینی کننده  شود. یعنی میرد می  a=00 H :( و فرض sig< 0.05ضرایب رگرسیونی، عرض از مبدأ معنی دار است )

زاویه   باشد. ضریب رگرسیونی )ضریب  پایدار  توسعه گردشگری  در  جامعه  بعد    578/0برابر    bرضایت ساکنین  متغیر  برای  است( 
( است  معنادار  فsig<0.05نهادی  و  نهادی،  رد می   b=00 H :ضر(  بعد  افزایش در  واحد  ازاء یك  به  یعنی  واحد   578/0شود. 

 دهد. افزایش در رضایت ساکنین جامعه در توسعه گردشگری پایدار روی می

 جدول مربوط به ضرایب رگرسیونی .6جدول 

Sig T 
 ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب مدل 

Beta Std. Error B 

 مقدار ثابت  099/1 159/0 - 928/6 00/0

 بعد نهادی  578/0 043/0 567/0 451/13 00/0

 

 

 

 . نمودار پراكنش متغیر وابسته رضایت از توسعه گردشگری پایدار و متغیر مستقل بعد نهادی 3شکل 

تاندارد نشده، نشان دهنده میزان  اس  Bمقدار عرض از مبدا و ضرایب استاندارد نشده رگرسیونی ارئه شده است. ضریب    Bدر ستون  
متغیر مستقل می در   تغییر  واحد  ازای یك  به  وابسته  متغیر  در  استاندارد شده  تغییر  متغیر    Betaباشد. ضریب  تأثیر مطلق  میزان 

ن برای باشد. با توجه به احتمال معنی داری آزمومی  Bدهد و در واقع استاندارد شده ضریب  مستقل بر متغیر وابسته را نشان می
تواند پیش بینی کننده  شود. یعنی میرد می  a=00 H :( و فرض  sig< 0.05ضرایب رگرسیونی، عرض از مبدأ معنی دار است )



                                                                         بهمن جوان و  هما درودی  ...........  ساكنان   ت ی بر رضا  ی توسعه گردشگر یدار یابعاد منشور پا   لیتحل        319 

زاویه   باشد. ضریب رگرسیونی )ضریب  پایدار  توسعه گردشگری  در  جامعه  بعد    557/0برابر    bرضایت ساکنین  متغیر  برای  است( 
واحد  557/0شود. یعنی به ازای یك واحد افزایش در بعد اقتصادی، رد می b=00 H :فرض(و sig<0.05اقتصادی معنادار است )

 دهد. افزایش در رضایت ساکنین جامعه در توسعه گردشگری پایدار روی می

 

 جدول مربوط به ضرایب رگرسیونی. 7جدول 

Sig T 
 ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب مدل 

Beta Std. Error B 

 مقدار ثابت  948/0 163/0 - 818/5 00/0

 بعد اقتصادی  557/0 040/0 583/0 012/14 00/0

 

 . نمودار پراكنش متغیر وابسته رضایت از توسعه گردشگری پایدار و متغیر مستقل بعد اقتصادی 4شکل 

 

 

 
میزان تأثیر مطلق هر یك از متغیرهای    مقدار عرض از مبدا و ضرایب استاندارد نشده رگرسیونی ارئه شده است که  Bدر ستون  

استاندارد نشده، نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای یك واحد   Betaدهد. ضریب  مستقل بر متغیر وابسته را نشان می
 باشد.  تغییر در  متغیر مستقل می

تواند پیش ( یعنی میsig< 0.05ی دار است )نبا توجه به احتمال معنی داری آزمون برای ضرایب رگرسیونی، عرض از مبدأ مع
  -ضریب رگرسیونی برای متغیرهای بعد محیطی و بعد اجتماعی .بینی کننده رضایت ساکنین جامعه از توسعه گردشگری پایدار باشد

واحد افزایش در بعد محیطی،  sig<0.05فرهنگی معنادار است ) کنین  اواحد افزایش در رضایت س  136/0( . یعنی به ازای یك 
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دهد. ضرایب  واحد تغییر در رضایت ساکنین جامعه روی می   534/0فرهنگی ،    -جامعه و به ازای یك واحد تغییر در بعد اجتماعی
نمی بعد  دو  این  دیگر  عبارت  به  نیست،  معنادار  نهادی  و  اقتصادی  بعد  متغیرهای  برای  و  رگرسیونی  محیطی  ابعاد  کنار  در  توانند 

کننده رضایت ساکنین جامعه از توسعه گردشگری پایدار باشند ولی به تنهایی اثر مثبت و معناداری   یفرهنگی پیش بین  -اجتماعی
 دارند.

 
 جدول مربوط به ضرایب رگرسیونی .8جدول 

Sig T 
 ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده 

 ضرایب مدل 

Beta Std. Error B 

 عرض از مبدا 565/0 152/0  721/3 00/0

 بعد محیطی  117/0 053/0 136/0 219/2 027/0

 بعد اقتصادی  058/0 058/0 061/0 011/1 313/0

 فرهنگی  -بعد اجتماعی 519/0 066/0 534/0 872/7 00/0

 بعد نهادی  023/0 061/0 023/0 382/0 703/0

 
 وسعه گردشگری پایدار ت= رضایت ساکنین جامعه از  565/0* )بعد محیطی( + 136/0فرهنگی( +  -* )بعد اجتماعی534/0

 قرار  با    .باشدمی وابسته  و  مستقل   متغیرهای بین روابط دادن  نشان  برای  مناسب  خطی متغیره چند  رگرسیون  معادله  فوق معادله

رضایت ساکنین جامعه از توسعه  وابسته متغیر  مقدار  توانمی  معادله،  این  در  فرهنگی   -ابعاد محیطی و اجتماعی متغیر  مقادیر  دادن
 .کرد بینی پیش را  گری پایدارشگرد

با توجه به اینکه در این پژوهش، متغیر واسطه یا میانی وجود ندارد، تنها اثر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی 
 بررسی شد.  STEPWISEقرار گرفته است. تاثیر مستقیم متغیرها با روش رگرسیونی 

 

 136/0 

 

 
 534/0 

 

 

 

 بعد محیطی 

  -بعد اجتماعی
 فرهنگی

رضایت ساکنین جامعه از 
 توسعه توریسم پایدار 
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      یگیر نتیجه
ت یروی رضا  فرهنگی-، نهادی، اقتصادی و اجتماعیطیید مح ابعانتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان داد       
همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای متغیرهای پژوهش نیز    .می گذارندر  یدار تأث یر توسعه گردشگری پاد  جامعهن  یساکن

های مبتنی بر این متغیرها قادر هستند متغیر وابسته را ی متغیرهای پژوهش است یعنی مدلونی برامعنی داری مدل رگرسینشان از 
 پیش بینی نمایند.

بعد اصلی اقتصادی، محیطی، اجتماعی فرهنگی و نهادی می شود. صنعت گردشگری با سرعت باالی  -توسعه پایدار شامل چهار 
بزارهای مؤثر برای رسیدن به توسعه محسوب می شود و در کشورهای  کی از ارشد و سهم اقتصادی بزرگ آن در جهان به عنوان ی

کمتر توسعه یافته و یا توسعه یافته از عناصر مهم استراتژی های توسعه می باشد. بیشتر گردشگران وارد شده به کشورهای در حال 
ردشگران به کشورهای در حال توسعه را  ورود گ  توسعه در جهان، از کشورهای توسعه یافته هستند. اگرچه این روند درآمد حاصل از

ها و یا ایجاد اشتغال، بر اقتصاد آن ها تأثیرگذار است، اما بسیاری از این کشورها افزایش می دهد و با ارزآوری، تأثیر در تراز پرداخت
ه، توجه به این مفهوم  در توسعبه شدت بر عرضه گردشگران از جانب چند کشور فرستنده گردشگر، متکی شده اند. با بیان پایداری  

 با در نظر گرفتن اصول پایداری و ویژگی های آن در گردشگری نیز مورد توجه است.
از آنجایی که جامعه محلی اولین بخشی است که از گردشگری تأثیر می پذیرد و از اجزاء اصلی و الینفك محصول گردشگری می  

و ساخت ظرفیت های آن، محور اکثر برنامه های گردشگری قرار می    عه محلیباشد، لذا با حرکت به سمت پایداری، مشارکت جام
گیرد. جوامع فقط از گردشگری تأثیر نمی پذیرند، بلکه به تغییرات حاصل از آن پاسخ داده و از فرصت های ایجاد شده استفاده می  

منا بسط  امکان  و  جامعه  مدیریتی  نقش  جامعه،  اعضاء  تمام  مشارکت  بنابراین  صکنند.  به  توسعه فع  الزامات  از  تر  گسترده  ورت 
هر گونه  باشند،  زمین  یا  عمده  صنایع  مدیر  یا  و  خارجی مالك  افراد  یا  محلی  نخبگان  فقط  اگر  زیرا  باشد.  می  پایدار  گردشگری 

جامعه م با  ارتباطات  افزایش  در  دیگر  نکته  با شکست مواجه می شود.  پایدار گردشگری  توسعه  به  دستیابی  حلی  مشارکتی جهت 
ریزی توسعه گردشگری است که به مشارکت جامعه محلی یا مدل از پایین به باال معروف است.  رکت دادن آن ها در برنامهمشا

های گردشگری پایدار بر توسعه ای با تکیه بر مالکیت محلی و مشارکت جامعه محلی تأکید دارند و نویسندگان در حوزه  استراتژی 
 رکت جامعه محلی و توانمندسازی آن ها در روند برنامه ریزی توجه کرده اند.به مشا برنامه ریزی گردشگری به نیاز

 

 پیشنهادها 
گردشگری روستایی و توجه به    توسعۀبرگزاری نمادین برخی رسوم مربوط به اعیاد و مراسمات خاص روستاییان برای   •

 در توسعۀ گردشگری  ها نقش روستاهای سنتی و تاریخی شهرستان

  شهرستان  شناساندن  منظور های تبلیغاتی بهدر قالب بروشورهای فرهنگی و یا کلیپ تبلیغاتی و  اریابیباز هایبرنامه تهیۀ •
   منطقه از به بازدید آنان ترغیب و  گردشگران به های مورد مطالعه

  این فضا با توجه به وجود زیرساخت موجود در شهرستان سلطانیه )چمن سلطانیه(، با برگزاری مسابقات اسب سواری در   •
 به جذب گردشگری فرهنگی کمك نمود.

به عنوان یك فرصت   • مناطق  و صنایع دستی ساکنان  فروش محصوالت کشاورزی  به منظور  بازارهای محلی  ایجاد  با 
های اشتغال برای زنان و همچنین معرفی منطقه به گردشگران و  اقتصادی و فرهنگی مناسب برای فراهم نمودن فرصت

 فروشندگان در سطح شهر شدن اینجلوگیری از پراکنده 

گسترش خدمات و امکانات زیربنایی الزم جهت توسعه گردشگری متناسب با نیاز مناطق، بخصوص در مناطق گردشگر   •
 پذیر مانند سلطانیه با مشارکت و رضایت جامعه محلی 



 1399،    8،  شماره  ...   چهارم   دوره    ، مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                                                                           322

 

و برداشت  ی کاشت  سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری ساکنین محلی نسبت به تهیه و مستندسازی مراسم ها •
گندم در شهرستان خدابنده و برگزاری برخی از جشن ها برای این منظور  نسبت به جذب گردشگران به این مناطق  

 نماید.   

جغرافیای روستایی  دانشگاهی  واحدهای  گسترش  و   عالی  آموزش  فعالیت  توسعه • و  اکوتوریسم  با   تواند  می  در خصوص 
 گردشگری پایدار کمك شایانی نماید.  سعهی در توایجاد آگاهی های الزم به ساکنان بوم

خصوص   • در  محلی  مردم  از  اطالعات  آوری  جمع  متنوع  گونه با  جانوری  و  گیاهی  در  های  مورد شهرستانموجود  های 
مطالعه و همچنین با چاپ این مطالب در قالب بروشورهای اطالع رسانی و پرداختن به اهمیت وجود این گونه های نادر،  

جذب مناطق و تأثیر آن در زندگی مردم محلی، ضمن فراهم نمودن رضایت ساکنین محلی به    یط زیستدر حفظ مح 
 کمك نمود.  زمینه مند در اینگردشگران عالقه 

به   • توجه  منطقه  با  زنجان،  وجود  وننق  گرم  آب  و  سهرین  شهرستان گردشگری دشت  قاپوی  عالی  گردشگری  منطقه 
هیچگونه امکاناتی جهت استراحت گردشگران وجود ندارند، می توان  طبیعی    فراوان  که با دارا بودن جاذبه های  خدابنده

طبیعت با   سطح  در  گردشگران  پراکنده  استقرار  از  مناطق  این  در  گردشگران  استقرار  جهت  فصلی  های  کمپ  ایجاد 
 جلوگیری نمود.
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